ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż:
a) 5 szt. wysokowydajnych departamentowych drukarek monochromatycznych A3 (w tym
materiały eksploatacyjne) …………………………………………
b) 1 szt. monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego A3(w tym materiały
eksploatacyjne) …………………………………………
c) 2 szt. kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych A3 (w tym materiały
eksploatacyjne)…………………………………………………….

określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
zwanym dalej „Urządzeniami”, a także ich dostawa, kompletny montaż, instruktaż obsługi
i konfiguracji oraz uruchomienie we wskazanym pomieszczeniu w siedzibie Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że Urządzenia (w tym materiały eksploatacyjne), o których mowa w ust. 1,
będą spełniały wymagania określone w załączniku nr 1 oraz będą oryginalne, fabrycznie nowe,
nieużywane, nienaprawiane i nieregenerowane. Okres używalności materiałów eksploatacyjnych
będzie wynosił min. 24 miesiące od daty dostawy.
3. Urządzenia zostaną dostarczone wraz z materiałami eksploatacyjnymi i oprogramowaniem
wymienionymi w opisie Urządzeń.

§2
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, wynosi
……………….zł (słownie: …………………………………………………………) brutto, w tym 23 % VAT.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, zawiera także wszelkie inne koszty związane z należytą
realizacją przedmiotu umowy, a także koszty związane z gwarancją, podatki i inne opłaty
przewidziane niniejszą umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§3
Zapłata wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie, określone w § 2 ust. 1, zostanie zapłacona w złotych polskich, na podstawie
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
2. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1, po
kompletnym i prawidłowym zrealizowaniu przedmiotu umowy, stwierdzonego podpisanym
przez Zamawiającego protokołem odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 2, w ciągu 21 dni od daty
przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, w tym ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, przesłanej za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Podstawą wystawienia
faktury przez Wykonawcę jest podpisany, bez zastrzeżeń, przez Zamawiającego, protokół
odbioru.
3. Faktura powinna być wystawiona z wypunktowaniem poszczególnych grup urządzeń
i materiałów eksploatacyjnych oraz z jednoznacznym przypisaniem jednych do drugich.
4. Zapłata zostanie dokonana w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze
………………………………………………………………...
5. Za datę dokonania zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
6. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności wyłącznie na rachunek widniejący w
wykazie, o którym mowa w art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług (biała lista
podatników VAT) lub rachunek z nim powiązany lub przy użyciu mechanizmu podzielonej
płatności.
7. W przypadku braku numeru rachunku (i odpowiednio rachunku z nim powiązanego) na „białej
liście" płatności zostaną wstrzymane do czasu opublikowania numeru rachunku na „białej
liście" i poinformowania o tym Zamawiającego.

§4
Dostawa i odbiór
1. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi ( zgodnie z ofertą wykonawcy)
w terminie ….. dni od dnia zawarcia niniejszej umowy tj. …………….. .

2. Zrealizowanie przedmiotu umowy w sposób prawidłowy i kompletny zostanie potwierdzone
podpisaniem, bez zastrzeżeń, przez Zamawiającego protokołu odbioru.

§5
Kary umowne
1. Jeżeli Wykonawca opóźni się z realizacją przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym
mowa w § 4 ust. 1 oraz § 6 ust. 4 umowy, zapłaci karę umowną w wysokości 50 zł (słownie:
pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 20% kwoty brutto, określonej
w § 2 ust. 1.
2. Jeżeli opóźnienie w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1, przekroczy 3 tygodnie,
niezależnie od naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo
odstąpić od umowy.
3. W przypadku gdy Urządzenie nie spełni wymogów, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy,
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego na tej podstawie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
30% kwoty brutto, określonej w § 2 ust. 1.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, może być złożone w ciągu 7 kolejnych dni roboczych
od zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy i do swej skuteczności wymaga
formy pisemnej dostarczonej Wykonawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru lub osobiście do jego siedziby.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2 i 3,
Zamawiający nie będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku
z realizacją umowy. Wykonawca zobowiązany jest odebrać od Zamawiającego Urządzenia
niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
od umowy.
6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej,
Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
7. Kary, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązuje się wpłacić na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy oraz o naliczeniu kar
umownych, w terminie do 14 dni od daty doręczenia oświadczenia Wykonawcy . Za opóźnienie
w zapłacie kary umownej Zamawiający ma prawo naliczać Wykonawcy odsetki ustawowe, za

każdy dzień opóźnienia w zapłacie kary. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu kwotę z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.
9. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia lub odstąpienia od
Umowy.
10. W przypadku niedotrzymania terminów wynikających z warunków gwarancji, Strony ustalają karę
umowną w wysokości 50 zł, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia.
11. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania
przedmiotu umowy, które zostało spowodowane:
1) wystąpieniem siły wyższej;
2) decyzjami władz i organów państwowych, administracyjnych lub samorządowych;
3) działaniami osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.
4) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonywania lub nienależytego
wykonywania przedmiotu umowy, które zostało spowodowane przyczynami leżącymi po
stronie Zamawiającego lub innymi czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, na które
Wykonawca nie ma wpływu i nie może im zapobiec.
12. Siła wyższa oznacza niezależne od Stron zdarzenia zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym,
niemożliwym do przewidzenia i uniknięcia, które nastąpiły po zawarciu niniejszej Umowy.

§6
Gwarancja
1. Wszystkie Urządzenia objęte są …… miesięczną gwarancją od dnia podpisania protokołu odbioru,
o którym mowa w § 4 ust. 2.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową do
usuwania wszelkich awarii jakie wystąpią w okresie trwania gwarancji (nie dotyczy usterek
spowodowanych eksploatacją Urządzeń niezgodnie z zapisami niniejszej umowy z załącznikami
i wymaganiami producenta).
3. Okres gwarancji, o którym w ust. 1, ulega proporcjonalnemu wydłużeniu o czas usunięcia usterek,
liczony od dnia zgłoszenia usterki do jej usunięcia.

4. Wykonawca zapewnia, że naprawy i wymiany gwarancyjne zostaną rozpoczęte w okresie 3 dni
roboczych od zgłoszenia oraz zostaną zakończone w terminie do 14 dni.
5. Zgłoszenia awarii będą wysyłane pocztą elektroniczną na adres …………………… lub telefonicznie
……………………………….
6. W celu utrzymania uprawnień gwarancyjnych Zamawiający nie będzie w okresie trwania gwarancji
zezwalać jakimkolwiek osobom, innym, niż dopuszczone przez Wykonawcę na wykonywanie
jakichkolwiek napraw Urządzenia.

§7
Dane osobowe
1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami regulującymi to
przetwarzanie, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych: Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r. str. 1),
a także ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
2. Wobec udostępnienia przez Wykonawcę do Zamawiającego, w związku z realizacją niniejszej
Umowy, danych osobowych osób występujących w imieniu Wykonawcy, takich jak pracowników,
pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników lub innych osób, wskazanych
jako osoby do kontaktów w kontekście realizowanej relacji, Wykonawca zobowiązuje się do
poinformowania tych osób, poprzez doręczenie im dokumentu stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej Umowy:
1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Zamawiającemu,
2) o tym, że Zamawiający jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich
dane osobowe na zasadach określonych w przekazywanym dokumencie,
3) o tym, że Wykonawca jest źródłem, od którego Zamawiający pozyskał ich dane,
4) o prawach przysługujących tym osobom, w związku z przetwarzaniem ich danych przez
Zamawiającego.
Dodatkowo, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia
Zamawiającemu potwierdzenia przekazania ww. informacji.

§8
Pozostałe postanowienia umowy
1. Informacje, niezbędne do realizacji niniejszej umowy, Zamawiający może przekazywać Wykonawcy
pocztą elektroniczną na adres: ……………………………………..
2. Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego, zobowiązanymi do nadzoru nad realizacją
Umowy są:
 …………………,
 …………………,
Zmiany osób określonych powyżej będą dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia,
w formie, o której mowa w ust. 1.
3. Wszelkie zmiany umowy, z wyłączeniem zmiany wskazanej w ust. 1 i 2 wymagają formy pisemnej,
pod rygorem nieważności.
4. Do spraw nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu umowy rozstrzygać będzie sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. W przypadku zmiany przez Wykonawcę adresu oraz danych kontaktowych, o których mowa
w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tej
zmianie, w formie pisemnej. W przypadku niedopełnienia tego wymogu informacje lub zgłoszenia
przesłane na dotychczasowe numery lub adresy uważa się za doręczone.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna.
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